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Číslo 10

Dne 4.října 2014 proběhlo vítání občánků.

Z leva rodina Jínova se Šimonem, Myšíkova s Terezkou, Málkova s Matějem, Stříbrných s Honzíkem a
Čechova s Matějem.

HONZA TŘÍŠKA DO HOKEJOVÉ EXTRALIGY ?
To by byla bomba až mezi dospělými, ale dnes je to už
pravda. Honza Tříška jako velký hokejový talent na pozici
brankáře letos startuje v extralize mladšího dorostu v týmu HC
ČSOB Pardubice. Připravuje se pod vedením Milana Kusého a
třemi asistenty trenéra(bývalý nejlepší střelec extraligy Richard
Král a zkušení ligoví borci Marek Zadina a Martin Koudelka
toho s aktivním hokejem zažili hodně).
Pardubice, ať už se v minulosti jmenovaly Dynamo či
Tesla, měly vždy vynikající brankáře, o olympijském vítězi
z Nagana 1988 a dvojnásobném držiteli nejcennější hokejové
trofeje Stanley Cupu (2002 a 2008) Dominiku Haškovi je
zbytečné mluvit. Mistry světa byli i Dušan Salfický (2001) a
Adam Svoboda (2005) a v dresu Slovenska i Ján Lašák (2002).
Representovali i Vladimír Dvořáček, Vladimír Nadrchal či Jiří Crha.
Vyznamenali se samozřejmě i další hráči, jmenujme alespoň legendární útok Vladimír Martinec – Jiří Novák
– Bohuslav Šťastný či držitele Stanley Cupu Milana Hejduka nebo Davida Krejčího. Šestkrát byly Pardubice i
mistrem republiky, třikrát Československa, třikrát České republiky, naposledy v sezoně 2011/12.
Honza Tříška, kterému je 15 let, měří 185 cm a váží 85 kg, začal s hokejem už ve čtyřech letech v HC
Lomnice nad Popelkou a to hned se „nacpal“ do branky. V lednu 2015 uspěl na soustředění golmanů v Nové Pace,
kde si ho vybral brankářský trenér Jaroslav Landsman a pozval ho na letní přípravu a následně na předsezonní kemp
do Pardubic. Uspěl a dostal se mezi tři vyvolené pro zmíněnou extraligu mladšího dorostu. Nyní je na obou
soupiskách (áčka v Pardubicích i béčka, které hraje Chrudimi) mladšího dorostu. Od mala mu byl prvním vzorem
táta Jan (má odchytáno 12 sezon krajské ligy v Lomnici nad Popelkou), moc se mu líbil i Carey Price z Montrealu
Canadiens z kanadsko-americké NHL (že by Honzík myslel podobně vysoko? Proč ne, vždyť i „Dominátor“ Hašek
musel mít nějaké sny … )
Teď musí sladit tvrdý hokejový život se studiem střední odborné školy cestovního ruchu v Pardubicích,
neboť – i když hokejoví brankáři mívají dlouhý život – je třeba myslet i na „zadní kolečka“.
Tak, ať se daří, Honzo!
Vašek Nidrle a Mirek Říha

Zprávičky ze školy a školky
ŠKOLA
V úterý 30. září jsme opět jeli na výlet do Jičína na dopravní hřiště (tentokrát jen 4. a 5. ročník),
každý úspěšně napsal test, předvedl své dovednosti při jízdě na kole a získal průkaz cyklisty. Fotografie najdete v
sekci fotogalerie na webových stránkách školy.
Se školní družinou jsme několikrát vyrazili krmit kačenky a kačery k rybníku, vyprávěli si o teplých
krajinách a sledovali, jak příroda postupně mění barvy. Naše šikovné ručičky nezahálely a prostory školy jsme si
vyzdobili našimi výtvory. Těšíme se na blížící se drakiádu a pár draků už jsme si pověsili i do oken. Od října si také
užíváme kroužky angličtiny, výtvarné výchovy, kroužek sportovní a s chutí pějeme při pěveckém sboru.

ŠKOLKA
V téměř celém měsíci září nám počasí přálo, proto jsme hodně chodili na školní zahradu a do nejbližšího
okolí, kde jsme kreslili na chodníky a sbírali přírodniny. Jeřabiny jsme využívali k navlékání korálků, kaštany k
výrobě zvířátek.
Ve čtvrtek 9.října 2014 jsme se
vypravili do lesa na houby. Sbírání
hub děti moc bavilo a zpátky jsme
nesli téměř plné košíky. V lese jsme
si prohlédli ptačí hnízdo a stopy od
zvířat. Na zpáteční cestě do školky
se k nám přidalo i koťátko.
Děti
rády vystřihovaly ptáčky, jablíčka a
hrušky, které pak nejrůznějšími
technikami domalovávaly.
Zazpívali jsme si písničky o
kosákovi, vrabci a sýkorce. Naučili
jsme se básničky o sluníčku a
o dvou
nejdůležitějších
slovíčkách (děkuji a prosím).
Poslední den v září jsme navštívili solnou jeskyni v Jičíně. Dětem se tam moc líbilo. Kromě relaxace a
hovění v křeslech si hrály se solí.
Každé úterý v měsíci říjnu budeme jezdit do solné jeskyně. Plánujeme ještě více využívat přírodniny k výzdobě naší
školky i k nejrůznějším výtvorům. I nadále budeme shromažďovat kaštany abychom je mohli donést v zimě
zvířátkům.

TJ SOKOL BUDUJE
Na radimském hřišti skončila sportovní sezóna a začala sezóna bagru a míchačky. TJ Sokol Radim se pustil
do dlouho očekávaného zvětšení ochozu místní klubovny. Ochoz by měl být rozšířen o 3,5 metru a pod ním by měl
vzniknout úložný prostor pro lavice a stoly. Zastřešení nového ochozu se odsouvá na další roky dle rozpočtu sokola.

Poplatky za vodu se začnou vybírat od listopadu.

ZE ZÁPISNÍKU ROSNIČKY
rok

teplota
ráno

teplota
odpoledne

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

+ 5°C
+ 13°C
+ 7°C
+ 4°C
+ 5°C
+ 0°C
+ 9°C
+ 13°C

+ 17°C
+ 17°C
+ 11°C
+ 19°C
+ 8°C
+ 13°C
+ 16°C
+ 16°C

jaké počasí bylo na Tužíně 10. října
celý den polojasno
polojasný den
zataženo, slabé dešťové přeháňky
jasno po celý den i další 4 následující dny
chladný den se zataženou oblohou a mrholením
studené ráno, oblačno po celý den, chladné i další dny
oblačný den
zataženo

Zaznamenal kronikář M. Říha
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Charitativní šipkařský turnaj v Radimi
V minulých číslech jsme se zapomněli zmínit o charitativním šipkařském turnaji v radimském hostinci, který
byl pořádán v rámci oslavy narozenin jednoho člena radimského
šipkařského klubu v červenci.
Tento turnaj byl uspořádán mimo soutěžní ligu šipek a pozvání
přijali šipkaři ze širokého okolí a celorepublikového formátu. Dále se
turnaje aktivně zúčastnili mladí lidé s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením ze Stacionáře Kamarád v Jičíně, pro které
byla celá akce organizována.
Akce proběhla v radimské hospůdce v příjemné a sportovně
naladěné atmosféře. Pro kamarády ze stacionáře bylo připravené
pohoštění, po kterém následoval turnaj v šipkách. Účastnili se všichni
organizátoři, kamarádi a pracovníci stacionáře. Většina kamarádů hrála
šipky poprvé, a tak se velmi nasmáli a pobavili. Za sportovní výkony dostali všichni účastníci medaile, diplomy a
sladkou odměnu v podobě zmrzlinového poháru. Akce vyvrcholila předáním darovacího šeku a výtěžku, který byl
vybrán a to v hodnotě 6 210 Kč. Kamarádi jako projev díků předali zúčastněným vlastnoručně zhotovené výrobky
z keramiky a všichni si společně zazpívali za doprovodu kytaristy. Všem zúčastněným patří zcela určitě velký dík za
finanční příspěvek a samozřejmě také za velmi příjemně strávené odpoledne.
Tento charitativní projekt nebyl poslední a šipkaři se chystají udělat další turnaj, tentokrát pro 26 letou
dívku, která utrpěla úraz a nyní je ochrnutá na spodní polovinu těla. Její možností, jak se znovu postavit na nohy je
nákladná operace, na kterou by šipkaři chtěli dne 3.1.2015 přispět výtěžkem z turnaje.

POPISNÁ ČÍSLA VE STUDEŇANECH
ČÍSLO 7 – ING. ŠTĚPÁNKA KOŘÍNKOVÁ
Historie statku se datuje od roku 1601, kdy byl majitelem Václav Macek (což je zároveň první zmínka o rodu
Macků). Další známí majitelé – chronologicky: Jiří Macek (1637), Mikuláš Macek (1681), Jiří Macek (1710), Josef
Macek (1713), Václav Nožička a vdova po Jiřím Mackovi (1727), Václav Macek, syn Jiřího (1749), František
Macek (1784), Josef Macek (1790), Josef Macek (1815), další z Josefů Macků (1847). 1878 se narodil Josefovi
budoucí hospodář, opět Josef. Dalšími sourozenci byli Václav (otec malířky A.Mackové a M.Nožičkové), MUDr.
František a Anna provdaná Draslarová (do Radimi čp. 66).
1895 – Josef Macek se oženil s Annou Hakenovou z čp. 39 a stal se hospodářem. Měli pět dětí: Josefa
(zemřel jako mladý chlapec), dceru Marii (provdanou za Dr. Luňáka) a další dva syny právníky – soudce Jana a
ministerského radu na ministerstvu zemědělství a výživy Jiřího. Syn Václav (narozen 1899) převzal v roce 1923
hospodářství. S manželkou Boženou měl děti Boženu, provdanou Koudelkovou do Radimi a Ing. Václava.
Majitelkou je dcera Boženy a neteř Václava Ing. Štěpánka Kořínková. Dům nyní obývají manželé Maťátkovi –
Radek (1987) s manželkou Klárou, rozenou Kořínkovou, tedy dcerou majitelky (1992) a synem Štěpánem (2013).
K objektu patří i bývalé hospodářské stavení (bez popisného čísla), kde bydlí Ing. Václav Macek.
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ČÍSLO 8 – USEDLOST BYLA ZBOURÁNA
Známí jsou majitelé František Jiran (1846) z Levínské Olešnice a Františka (1848) z Nemyčevse, dále pak
Václav Jiran, syn Jana Jirana také z Levínské Olešnice a Kateřina (1849), rozená Bajerová ze Studeňan 33. Následně
se připomínají Václav Jiran (1877), syn Václava, obchodník, s manželkou Růženou (1884), rozenou Andresovou
z Radimi 32.
V roce 1877 bylo dle odevzdací listiny vloženo vlastnické právo (sepsána 3.6.1876) Františku Jiranovi. Ten
pozemek zastavil Václavu a Kateřině Jiranovým a ti pozemek rozdělili.
V roce 1884 převzal grunt Antonín Janďourek na polovic s Marií Janďourkovou, v roce 1893 je majitelkou
Marie Janďourková, dále se uvádějí František a Anna Janďourkovi (1910) a následně (1943) František Janďourek
mladší, dále Františkova dcera (provdaná Nosková do Třtěnice). Ta celou usedlost prodala Janu Karáskovi ze
Studeňan 50. Ten následně stavby rozboural na materiál pro výstavbu nového domu ve Valdicích pro syna. Po roce
1990 dostala pozemek v restituci Božena Koudelková z Radimi,
Tentokrát jsme kvůli obsažnosti popsali pouze dvě popisná čísla, další tři čísla (9,10,11) přijdou na řadu
v listopadu, pokud nám chcete s některými údaji pomoci, kontaktujte nás na číslech (Božena Koudelková 602128177
nebo Václav Nidrle st. 403597343 nebo Václav Nidrle ml. 603346410 či na e-mailu : nidrlovi@wo.cz )Autorský
kolektiv

Zastupitelé
z let 2010 až 2014
se s vámi loučí

Výsledky voleb do místního
zastupitelstva
1.místo

Mgr. Marcela Danišová
134 hlasů
2.místo
Zdeňka Brixová
132 hlasů
3.místo
Zdeňka Stříbrná
130 hIasů
4,místo
Tomáš Adolf
129 hlasů
5.místo
Lukáš Karban
115 hlasů
6.místo
Radek Říha
107 hlasů
7.místo
Vratislav Kříž
105 hlasů
8.místo
Jaroslav Sedláček
95 hlasů
9.místo
Jan Málek
57 hlasů
Celkový počet voličů v okrsku 336
Počet zúčastněných voličů 194
57,7 % z celkových voličů bylo volit

Kolaudace
23.října 2014 proběhne kolaudace rekonstruovaných prostor v hostinci, nové ordinace pro
praktického lékaře a objektu „Valešova chalupa“. Po usnesení nového zastupitelstva v měsíci listopadu, bude
určen termín dne otevřených dveří těchto nových prostor. V dalším čísle zpravodaje budeme informovat.

Výročí v našich vískách
Listopad
Holubjak Ondrej
Nidrle Václav st.
Hančová Alena

Pranostika
Po teplém září zle se říjen tváří.
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